
KTW19 ทวัรเ์กาหลปีซูาน เคยีงจ ูแทก ู5D 3N  

 

KTW19:ทวัรเ์กาหล ีปซูาน-เคยีงจ-ูแทก-ู5วนั 3คนื 
ชมเทศกาลดอกซากรุะบานทีเ่มอืงคยองจ ู

วดัแฮดง ยงกงุซา หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัซอง หรอื ซานโตรนิีเ่กาหล ีSongdo 
Skywalk ปซูานทาวเวอร ์พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ตลาดปลาจากลัซ ีเคยีงจ ูวดัพลุ
กกุซา หอดดูาวว็อมซ็องแด แทก ูวดัดงฮวาวา สวนสนุก E-World 83 Tower 

Magic art สตรทีฟดูส ์

พกัปซูาน 2 คนื แทก ู1 คนื 

บนิตรง โดยสายการบนิ T’Way Boeing 737-800 189ทีน่ ัง่ 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

2  สนามบนินานาชาตแิทก ู– วดัดงฮวาซา – สวนสนกุ E-World - 83 Tower - Magic Art – ถนน 
Dongseongno 

3  พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตเิคยีงจ ู– Gyeongju Donggung Palace – หมูบ่า้นคนตระกลูฉอ่ย - ถํา้ซอกกรูมั -ชม
เทศกาลดอกซากรุะบานทีเ่มอืงคยองจ ู- หอดดูาวซอมซองแด - วดัพลกูกุซา 

4  หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน(ซานโตรนิีเ่กาหล)ี–Songdo Skywalk - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย  - Busan Tower - 
Duty Free - ตลาดปลาจากลัช ิ– ตลาดนมัโพดง 

5  วดัแฮดงยงกงุซา – แทก ู– หมูบ่า้นอซกล – ตลาดซอมนุ – ถนนสตรทีฟู้ ด - Super Market – สนามบนิ
นานาชาตแิทก ู

 



อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

03 - 07 Apr 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

06 - 10 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

09 - 13 Apr 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

12 - 16 Apr 2019  24,888  24,888 24,888 5,000 4,500 

13 - 17 Apr 2019  24,888  24,888 24,888 5,000 4,500 

14 - 18 Apr 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

19 - 23 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

24 - 28 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

26 - 30 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

22.30  คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 สายการบนิ t’Way โดยมี
หัวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯรอตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

วนัที ่2 สนามบนินานาชาตแิทก ู– วดัดงฮวาซา – สวนสนกุ E-World - 83 Tower - Magic Art – ถนน 
Dongseongno 

02.25  บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงแทกู สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ t’Way เทีย่วบนิที ่TW106 เมอืงแทกเูป็นเมอืง
ทีใ่หญอ่นัดบัทีส่ามของประเทศเกาหลใีต ้

09.20  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตแิทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2ช.ม. กรณุาปรับ
นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร
แลว้ จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่วดัดงฮวาซา (Donghwasa Temple) เป็นวัดเกา่แกก่วา่ 1,500 ปี สรา้งใน
สมัย กษัตรยิโ์ซจแิหง่อาณาจักรชลิลา ภายในม ีอมติาภะพทุธเจา้  และพระพทุธรปูหนิพระศรศีากยมนุอียูด่า้น
นอกอยูใ่นหบุเขาพัลกงซาน อกีหนึง่ไฮไลทก็์คอืยัคซายอแรแดพลุ Yaksa-yeoraedaebul พระขนาดใหญท่ีส่รา้ง
ขึน้เพือ่เป็นศนูยร์วมใจของผูม้าสวดมนตทํ์าบญุมคีวามสงูถงึ 17 เมตร นอกจากนี ้ยังมหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ รปู
ปัน้สงิโต และดอกไมท้ีป่ระดับฐานพระพทุธรปูดา้นหลังพระพทุธรปูเป็นหมูห่นิทีโ่อบรอบสวยงามมาก นับเป็น
ผลงานประตมิากรรมหนิระดับโลก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูบเูดชเิก หรอื เกาหลหีมอ้ไฟ 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุE-World นับเป็นสวนสนุกประจําเมอืงแทกแูละเป็นสวนสนุกทีใ่หญเ่ป็นลําดับทีส่าม
ของประเทศเกาหลใีต ้เครือ่งเลน่ทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุคอื สกายจัม้ อกีทัง้เครือ่งเลน่สดุมันส ์อาท ิรถไฟ
เหาะ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอืน่ๆ และยังมเีทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาลใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกมมุ
ถา่ยภาพเพือ่นเก็บเป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย เดนิทางสู ่83 Tower หอคอยชมววิทีส่งูทีส่ดุ และเป็นสัญลักษณ์ของ
เมอืงแทก ูหอคอยแหง่นีต้ัง้อยูบ่นเนนิเดน่สง่า มองเห็นแตไ่กลดา้ยบนเป็นจุดชมววิทีด่ทีีส่ดุของเมอืง สามารถ
มองเห็นทัศนยีภาพของเมอืงแทกโูดยรอบแบบ 360องศา(คา่บรกิารไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์จากนัน้ นําทา่นถา่ยภาพ
ที ่Art Magicซึง่เป็นงานศลิปะภาพวาดลวงตาซึง่เป็นแนวคดิรปูแบบใหมเ่พือ่ตอ้งการจะจุดประกายความคดิ
สรา้งสรรค ์และจนิตนาการ ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิจากภาพสามมติทิีท่กุทา่นสามารถมสีว่นรว่มกับ
ผลงานเหลา่นีไ้ด ้อยา่งสนุกสนาน(รวมคา่เขา้) จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่Dongseongno Street ตลาดเสือ้ผา้
ขนาดใหญ ่และถนนสายแฟชัน่ ทีสํ่าคัญของเมอืงแทก ูเป็นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยรา้ นคา้ มากมาย และสิน้คา้
หลากหลายชนดิใหเ้ลอืกซือ้ตามรสนยิมของแตล่ะทา่น มตัีง้แตเ่สือ้ผา้ ของใช ้เครือ่งประดับ  เป็นจุดทีเ่หมาะกับ
การชอ้ปป้ิงอยา่งมาก 

ค่ํา  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมน:ูขา้วยําบบิมิบบัเสริฟ์พรอ้มซุปชาบู 



:ทีพ่กั:IN STAR HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตเิคยีงจ ู– Gyeongju Donggung Palace – หมูบ่า้นคนตระกลูฉอ่ย - ถํา้ซอกกรูมั 
-ชมเทศกาลดอกซากรุะบานทีเ่มอืงคยองจ ู- หอดดูาวซอมซองแด - วดัพลกูกุซา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นําทา่นเดนิสู ่พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตเิมอืงเคยีงจ ู(Gyeongju National Museum) เป็นสถานทีท่ีค่วร
แกก่ารไปเยีย่มชมอยา่งยิง่ เนือ่งจากเต็มไปดว้ยโบราณวัตถตุา่งๆ จากอาณาจักรชลิลา ไมว่า่จะเป็นมงกฎุทองคํา
ทีง่ด งาม เครือ่งปัน้ดนิเผา รปูปัน้ทําจากหนิและโบราณวัตถตุา่งๆ ทีเ่กีย่วกับศาสนาพทุธ นอกจากนียั้งเป็น
สถานทีเ่ก็บรักษาระฆงัแหง่พระเจา้ซงดกมหาราชผูย้ ิง่ใหญ ่หรอืทีเ่รยีกวา่ ระฆงัเอมลิเล ่นับเป็นระฆงัทีใ่หญแ่ละมี
เสยีงดังกังวาลมากทีส่ดุใบหนึง่ในเอเชยี ระฆงันีทํ้าจากทองสัมฤทธิห์นัก 19 ตัน และมคีวามสงู 11 ฟตุ จากนัน้
นําทา่นเดนิเขา้ชม พระราชวงั Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond เป็นทีต่ัง้ของพระราชวัง
รองซึง่ใชเ้ป็นพระราชวังของมกฎุราชกมุารและอาคารอืน่ ๆ อกีทัง้ยังเป็นหอ้งจัดเลีย้งสําหรับงานสําคัญระดับชาติ
และผูเ้ขา้ชมทีสํ่าคัญอกีดว้ย หลังจากการลม่สลายของ Silla ตามดว้ย Goryeo และ Joseon สถานทีน่ีม้ชี ือ่วา่ 
'Anapji' แทนตอ่มาชิน้สว่นจากเครือ่งปัน้ดนิเผาทีแ่กะสลักตัวอักษร "Wolji" ถกูคน้พบในปี 1980 และพบวา่ 
Wolji มคีวามหมายของบอ่สะทอ้นดวงจันทร ์ดังนัน้ชือ่'Anapji'จงึเปลีย่นเป็นปัจจุบันพระราชวัง Donggung และ 
Wolji Pon 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูไกตุ่น๋โสม  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเคยีงจ ูเป็นเมอืงหลวงเกา่ของอาณาจักรชลิลา หนึง่ในสามอาณาจักรของเกาหลโีบราณ
โดยเคยีงจูเป็นเมอืงโบราณอายกุวา่สองพันปี คอืเริม่มกีารตัง้ถิน่ฐานเป็นเมอืงตัง้แตก่อ่นครสิตก์าล จนมารุง่เรอืง
ถงึขดีสดุในศตวรรณที ่7 คนสว่นใหญรู่จั้กเมอืงนีจ้ากซรีีย่เ์รือ่ง ซอนตอ๊ก ราชนิสีามแผน่ดนิ จากนัน้ นําทา่นชม 
หมูบ่า้นคนตระกลูฉอ่ย ซึง่เป็นคนดัง้เดมิของจังหวัด gyeongchangdo เดนิทางสูเ่มอืงคยองจ–ู
Gyeongju เมอืงทีเ่ป็นแหลง่ประวัตศิาสตรโ์บราณและมพีืน้ทีห่ลายแหง่ในเมอืงทีไ่ดร้ับการบันทกึใหเ้ป็นหนึง่ใน
มรดกโลกของ UNESCO อกีดว้ย นําทา่นชมเทศกาลดอกซากรุะบานทีเ่มอืงคยองจ(ูGyeongju) เดนิไป
ตามถนนสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยดอกซากรุะอันงดงามชมพสูะพร่ัง นําทา่นชม ถํา้ซอกกรูมั (Seokguram) 
อกีหนึง่มรดกโลก จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตัง้เรยีงรายไปตามเนนิเขา ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเป็นทวิ
แถว สวยงามจับตามาก เดนิขึน้เขาไปเพือ่ชมพระพทุธรปูแกะสลักจากหนิแกรนติอายนัุบพันปีซึง่ ประดษิฐานอยู่
ในถ้ํา จากนัน้นําทา่นชม หอดดูาวซอมซองแด หอดดูาวที ่เกา่แกท่ีส่ดุทียั่งคงเหลอือยูใ่นเอเชยีตะวันออก ถกู
สรา้งขึน้ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชนิซีอนดอ๊ก(Seon Deok) แหง่อาณาจักรชลิลา เพือ่ใชสํ้าหรับการสังเกต
ดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถกูกําหนดใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิจากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่ วดัพลุกกุซา 
สรา้งขึน้อาณาจักรชลิลา่มาตัง้เเตปี่ ค.ศ.535 ซึง่วัดเเหง่นีม้คีวามสวยงามเเละสมบรูณ์เเบบอยา่งมาก จนทําให ้
ไดร้ับการคัดเลอืกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคก์าร UNESCO เมือ่ปี ค.ศ.1995 ทําใหก้ลายเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วสําคัญของเมอืงเคยีงจู ภายในวัดจะมเีจดยีเ์กา่เเก ่อันเป็นสัญลักษณ์ของวัดโดยเจดยีท์ัง้สององคนั์น้มี
การคัดลอกเเบบไปเเสดงทีพ่พิธิภัณฑเ์มอืงเคยีงจูอกีดว้ย ซึง่มชีือ่เรยีกกันวา่เจดยี ์Seoktap และ Dabotap 
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปซูาน 

ค่ํา  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมน:ูโอซมัพลุโกก ิหรอื สกุ ีก้ ึง่นํา้ก ึง่แหง้ 

:ทีพ่กั: KING  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวันเดนิทาง) 

 

 



วนัที ่4 หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน(ซานโตรนิีเ่กาหล)ี–Songdo Skywalk - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย  - Busan 
Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากลัช ิ– ตลาดนมัโพดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรอื ซานโตรนิีเ่กาหล ีโดยชือ่เรยีกนีม้าจากลักษณะอันโดด
เดน่ของหมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน หมูบ่า้นทีตั่ง้อยูบ่น เนนิเขา เรยีงตัวสลับกันไปมาสสีันสดใส ในอดตีหมูบ่า้นนี้
เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของของผูล้ีภ้ัยสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รัฐบาลเกาหล ีไดส้ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วมกีาร
พัฒนาปรับปรงุทัศนยีภาพ ใหน่้าอยูม่ากยิง่ขึน้ โดยปรับเปลีย่น หมูบ่า้นคัมชอนใหม้สีสีันโดดเดน่ดว้ยการทาสวีาด
ภาพ ตามกําแพงและตัวบา้น ใหด้สูดใส น่ารัก บา้นเรอืน หลายหลังเปลีย่นเป็นสตดูโิอและแกลลอรีบ่างจุดก็เป็น
รา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืงสนิคา้สมัยใหม ่รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ดง่ดังจากซรีีย่เ์รือ่ง Running Man 
ทีม่าถา่ยทําทีน่ี ่จงึทําใหห้มูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอนแหง่นีเ้ป็นทีรู่จั้กมนัีกทอ่งเทีย่วชาวเกาหลแีละตา่งประเทศมา
เทีย่วกันมากขึน้ จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่Songdo Skywalk (ซองโด สกายวอลค์) เป็นสะพานชมววิที่
ทอดยาวลงไปในทะเลความยาวประมาณ 104 เมตร ตัง้อยูบ่รเิวณชายหาดซองโด นอกจากนียั้งเป็นทีถ่า่ยทํา
รายการ ดังของเกาหล ีเชน่ We Got Married ฯลฯ นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed 
Museum) ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารทําสาหรา่ยของชาวเกาหล ีประวัตคิวาม  เป็นมาและความผกูผันทีช่าว
เกาหลทีีม่ตีอ่สาหรา่ย จากนัน้เก็บภาพความประทับใจ กับการสวม ใสช่ดุประจําชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้“ฮัน
บก” จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ปซูานทาวเวอร ์(Busan Tower) ตัง้อยูใ่นสวนยองดซูาน ปซูานทาวเวอรแ์หง่นี ้
สงู 69 เมตร สงูกวา่ระดับน้ําทะเล 120เมตร ถอืเป็น Landmark สําคัญของเมอืง สําหรับชัน้แรกของหอคอย เป็น
บรเิวณขายของทีร่ะลกึ และงานหัตถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีเชน่ พวงกญุแจ,เครือ่งปัน้ดนิเผา,ตุก๊ตา และ
อืน่ๆ อกีมากมายคนทีม่าเทีย่วทีน่ี ่สว่นมากจะเป็นคูรั่ก ทัง้ชาวเกาหลแีละนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิคูรั่กสว่นมากจะ
เตรยีมกญุแจมาคลอ้งตรง ทีร่าวระเบยีงรอบฐานของหอคอย เพราะมคีวามเชือ่วา่คูรั่กทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ีจ่ะ

รักกันยาวนานตลอดไป สว่นดา้นบนสดุของหอคอยเป็นจุดสําหรับชมววิทวิทัศนข์องเมอืงปซูานแบบพาโนรามา่ 
360องศา ไมร่วมคา่ข ึน้ลฟิทแ์ละกญุแจคูร่กั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูคาลบ ิ(แบบเซ็ท) 

บา่ย  แวะชม ศนูยรว์มเครือ่งสําอางค ์เลอืกซือ้ผลติภัณฑบํ์ารงุผวิหนา้และเครือ่งสําอางคห์ลากหลายแบรนด ์อาท ิ
B2B ,Closee Dr.,Rojukiss, ครมีเมอืกหอยทาก, เซรั่มพษิงู, ครมีโบท็อก, เจลอโรเวรา่ ครมีน้ําแตก, BB Cream 
ฯลฯ แวะชม รา้นน้ํามันสนเข็มแดง มหศัจรรยแ์หง่ธรรมชาตผิา่นผลงานการวจัิยมากมายจากมหาวทิยาลัย
แหง่ชาตโิซล ประเทศ เกาหลใีตม้สีรรพคณุชว่ยลดไขมันัและน้ําตาลในกระแสเลอืด ป้องกันการเกดิเสน้เลอืด 
ตบี แตก ตัน และสามารถลา้งสารพษิในรา่งกายเพือ่เพิม่ภมูติา้นทานและทําใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีชอ้ปป้ิง
สนิคา้ปลอดภาษี ณ Duty Free ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนด ์เนมนําเขา้จากตา่งประเทศมากมาย
หลากหลายชนดิ จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่ ตลาดปลาจากลัช ิ(Jagalchi Market) แหลง่รวมขายสง่ปลาทกุ
ชนดิ ทกุวันจะมขีองสดของทะเลมากมายนํามาประมลูกันในยามเชา้มดื และชว่งสายยังสามารถซือ้ในราคาปลกีที่
คอ่นขา้งถกู จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดนมัโพดง (Nampodong Street) แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญอ่กี
แหง่หนึง่ของเมอืงปซูาน ทีน่ีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ เครือ่งสําอาง ของฝาก ของทีร่ะลกึ 
มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจอกีทัง้ยังมอีาหารแบบ Local ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานแบบเต็มที ่

ค่ํา  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร BUFFET AT JAGALCHI 

: ทีพ่กั:KING  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวันเดนิทาง)วันที ่

 

วนัที ่5 วดัแฮดงยงกงุซา – แทก ู– หมูบ่า้นอซกล – ตลาดซอมนุ – ถนนสตรทีฟู้ ด - Super Market – 
สนามบนินานาชาตแิทก ู

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแฮดงยงกงุซา(Haedong Yonggungsa Temple) วัดเกา่แกท่ีส่วยสดุในปู
ซาน สรา้งอยูบ่นโขดหนิรมิทะเล มาตัง้แตปี่ 1376 และไดทํ้าการบรูณะอกีครัง้ในปี 1970 จนมาถงึปัจจุบัน โดย
จะมเีจดยีส์ามชัน้ และสงิโตสีตั่ว หันหนา้ออกไปทางทะเล ซึง่สงิโตทัง้สีตั่วนี ้คอืสัญลักษณ์ของความยนิด ีความ
โกรธ ความเศรา้ และความสขุ จากนัน้นําทา่นแวะชมศนูยส์มนุไพรบํารงุตบั ฮอกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินี้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน้ําทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิม
นํามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถ่กูทําลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่
ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารงุ
รา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้ นําทกุทา่นเดนิทางกลับสู่ เมอืงแทกู 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู:ชาบชูาบ ู



บา่ย  นําทา่นชม หมูบ่า้นอซกล (Daegu Otgol Village) ตัง้อยูบ่รเิวณเขาพัลกงซาน หมูบ่า้นเกา่แกเ่ป็นทีอ่ยูข่อง
พวกขนุนางและชนชัน้สงู แหง่ยคุสมัยราชวงศโ์ชซอน ถกูสรา้งขึน้ในปี 1630 โดยตระกลู Choi ตระกลูเกา่แก่
ของเมอืงแทก ูเป็นทีรู่จั้กกันดใีนฐานะสถานทีถ่า่ยทํารายการชือ่ดังอยา่ง RunningManและซรียีเ์รือ่ง Jekyll and 
Hyde 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดซอมนุ หนึง่ในตลาดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงแทก ูดําเนนิการคา้มาตัง้แตส่มัยโซ

ชอน ปัจจุบันเป็นตลาดใหญท่ีร่วมสนิคา้อปุโภค บรโิภคไวห้ลากหลาย  ประเภทเปรยีบเสมอืนยา่นจตจัุกร 
ประตน้ํูา เดนิทางสู ่ถนนสตรทีฟู้ ด เต็มไปดว้ยรา้นอาหารพืน้เมอืงยอดนยิมของเกาหล ีกระจายตามสองฝ่ังถนน 
จากนัน้นําทา่น แวะละลายเงนิวอน Super Market เลอืกซือ้สนิคา้เกาหลโีดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิรา
เมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี,อดูง้,กมิจ,ิขนมช็อคโกพ้าย,น้ําจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล,ีไกตุ่น๋โสมสําเร็จรปูในราคา
พเิศษ ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางสู่สนามบนิแทก ู

21.10  เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ t’Way เทีย่วบนิที ่TW105 

01.10+1  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

หมายเหต ุ

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 
กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นทําการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทวัรร์วม 

-  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทีร่ะบใุนรายการ (ตั๋วกรุป๊ไมส่ามารถเลือ่นวันกลับได ้
ตอ้งไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้ ) ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิจดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

-  คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-  คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

-  คา่ยานพาหนะนําเทีย่วตามรายการ 

-  คา่นํา้หนกัสมัภาระ สายการบนิ T’WAY (TW) กําหนดนํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งไป-กลบั ทา่นละ 20กก. 
สมัภาระถอืข ึน้เครือ่ง(Carry on) 7กก. 

-  คา่หัวหนา้ทัวรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-  คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง การชดเชยอบัุตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะ สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 
1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบัุตเิหตแุตล่ะครัง้500,000บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถ

สั่งซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้

ราคาทวัรไ์มร่วม 

- พาสปอตตา่งชาต ิ(ชําระเพิม่ 800บาท/ทา่น) 

- คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่ง
เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสั่งเพิม่ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 

- คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 50,000วอน หรอื 1,500บาท ตอ่ทา่นตลอดท ัง้ทรปิ(ชําระทีส่นามบนิ) 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีทีท่า่นตอ้งการใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบกํากับภาษี) 



- คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ15 กก.) 

- คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบัญชเีงนิ
ฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจ่ายคา่บรกิารตา่งหาก 

(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจั้ดได ้
ชําระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตาม
รายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ 

ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ต๋ัวเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 

หมายเหตสํุาคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ชําระเงนิคา่จองทัวร์  คา่ทัวร ์ 
มสิามารถเปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา คา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี และ กรณีที่
ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทีทํ่าการจองตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วัน โดย

คนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้ับทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนีรั้บเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 
และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกชําระเงนิเพิม่ทา่นละ 300 USD ประเทศเกาหลี
ใตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหน่ายกับ

ลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับลกูทัวรซ์ ือ้แตอ่ยา่ง
ใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้  

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบั
เขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ ลกูคา้

จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋

เครือ่งบนิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดัไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้** ตม.ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ ์
ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณน์ ัน้ ข ึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของ

ทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษิทัทวัรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

เง ือ่นไขในการจอง มดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไม่
ชําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)  

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*) กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** 

กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง 

-       หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่
เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ (ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

-    สําเนาบัตรพนักงาน และสําเนากบัตรประจําตัวประชาชน พรอ้มเซ็นสําเนาถกูตอ้ง 

-     กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซ็นรับรองสําเนา 

-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ 

-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินีเ้พือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหหั้วหนา้ทัวรท์ราบเพือ่ใหคํ้าแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต  ้

การยกเลกิการจอง:เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา หรอื 
คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ



กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุป๊ทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน

ได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได  ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่วันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที5่ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบัุตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม 
พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

  

  



 


